Rozvod – jak postupovat sporně či beze sporu
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
v dnešním příspěvku se zaměříme na
otázku rozvodu manželství. Nebude
to o novinkách a novelách, ale o
tom, jak prakticky postupovat, aby
připadala v úvahu dohoda? Jak něco
nezanedbat?
Pro komplexní provedení procesu
rozvodu je vhodné nastudovat více
nebo se obrátit na poradce. Avšak
v základech vyjděme z ust. § 755 a
násl. NOZ, kde je pro rozvod
stanovena podmínka, aby soužití
bylo hluboce, trvale a nenapravitelně
rozvráceno
a
nebylo možné
očekávat jeho obnovení. Soud
rozvede manžele, kteří podají návrh
na rozvod. Jedná se tedy o řízení
návrhové a je také nutno zaplatit
soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.
Nelze však předbíhat a popišme si
fáze rozvodu jako celku. Tyto fáze
musí být dodrženy postupně. Jedná
se o:
1. určení poměrů nezletilých dětí
(výchovy a výživy),
2. rozvod manželství,
3. vypořádání
společného
jmění
manželů (dále jen „SJM“).

A právě v tomto tkví kouzlo
sporného rozvodu anebo rozvodu
tzv. dohodou.
Lze připustit dvě varianty. Manželé
se dohodnou na výchově a výživě,
dohodnou na rozvodu manželství a
dohodnou na vypořádání SJM.
Anebo se manželé nehodnou na
kterékoliv z těchto oblastí a rozvod
„dohodou“ se nebude konat.
Toto je třeba mít na paměti již
v prvním řízení – tedy o výchově a
výživě
dětí.
Zákon
přímo
v ust. § 757 NOZ definuje, že
rozvede manželství bez zjišťování
příčin rozvratu manželství, pokud
mimo jiné „soud schválí dohodu
rodičů nezletilého dítěte, které

12. 4. 2018

nenabylo plné svéprávnosti, o
úpravě poměrů pro dobu po
rozvodu.“
Jde tedy o významný prvek, kdy
soud podle ust. § 906 NOZ může
buďto autoritativně o dětech
rozhodnout (sporný rozvod) anebo
právě schválit dohodu rodičů
(rozvod dohodou), ledaže dohodnutý
způsob
výkonu
rodičovské
odpovědnosti není v souladu se
zájmy dítěte.
Zmínili jsme pojem „bez zjišťování
příčin rozvratu manželství.“ Co to
fakticky znamená? Dnes je soud
podle ust. § 389 zák. č. 292/2013 Sb.
povinen manžele při jednání u soudu
vyslechnout (leda by provedení
výslechu bylo spojeno s velkými
obtížemi). Tomuto se tedy běžně
nevyhneme. Avšak výslech na
manžele i rodinu působí zcela jinak,
jde-li
o
opatrné
formální
konstatování rozpadu manželství
anebo je-li prováděn důsledně
detailním způsobem ohledně toho,
kdo za rozvod vlastně může, kdo
zavdal příčinu a jak kdo reagoval na
jednání druhého.
Pokud zvolíme formu rozvodu
„dohodou“, tak soud schválí dohodu
o poměrech nezletilých dětí, dále
podáme společný návrh na rozvod
(anebo se druhý z manželů k návrhu
připojí) a současně soudu v tomto
řízení o rozvod dodáme soudu
vypracovanou a podepsanou dohodu
o SJM (úprava svých majetkových
poměrů, svého bydlení, a popřípadě
výživného pro dobu po tomto
rozvodu.).
Pokud zvolíme formu sporného
rozvodu, tak i v tomto případě musí
proběhnout rozhodnutí o poměrech
nezletilých dětí (ať již autoritativně
nebo
schválením dohody)
a
následuje řízení o rozvod, které
může být zahájeno na návrh

společný nebo i jen jednoho
z manželů. Zde je možné, aby druhý
z manželů samotnému rozvodu
odporoval a bránil se mu (z důvodu
svých nebo nezletilých dětí).
Na závěr si uveďme blíže
k vypořádání SJM. Společné jmění
manželů (stručně řečeno majetek i
závazky) lze vypořádat soudně nebo
dohodou.
Pokud celkově zvolíme rozvod
„dohodou“, tak také SJM musíme již
k rozvodovému
soudu
mít
dohodnuto a sepsáno.
Pokud celkově zvolíme sporný
rozvod, tak SJM u rozvodového
soudu neřešíme a následně po
rozvodu
manželství
můžeme
samostatně do 3 let od rozvodu
uzavřít dohodu o SJM anebo podat
návrh na vypořádání v dalším
soudním řízení pouze pro SJM.
Zde platí, že nedojde-li do 3 let od
rozvodu manželství k vypořádání
SJM dohodou nebo není-li podán
návrh na soud, tak nastane fikce,
kdy:
a) hmotné věci movité jsou ve
vlastnictví toho z nich, který je pro
potřebu svou, své rodiny nebo
rodinné domácnosti výlučně jako
vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci
nemovité
jsou
v
podílovém
spoluvlastnictví obou; jejich podíly
jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky
a dluhy náleží společně oběma;
jejich podíly jsou stejné.

A rada na závěr: „Pokud se chcete
dohodnout a nepříliš zveřejňovat své
rodinné okolnosti, myslete na to již
v řízení o poměrech nezletilých dětí
a nezapomeňte na SJM.“

